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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Eucalyptus sp. 

 Eucalyptus merupakan jenis tanaman Fast Growing Species (FGS), yang 

berdaur pendek sekitar 4 sampai 6 tahun yang dikembangkan pada HTI khususnya 

HTI pulp. Eucalyptus menjadi salah satu jenis tanaman unggulan penghasil pulp 

selain Acacia sp. Di Provinsi Riau, penanaman tanaman ini telah dilakukan dalam 

skala besar dan telah mencapai rotasi ke – 3 (Supangat dkk., 2016). Salah satu 

provenance spesies  ini berasal dari Indonesia, dengan sebaran  alami dari 

Merauke  (Papua) (Supangat dkk., 2012). 

 Ada lebih dari 700 spesies dari Eucalyptus, kebanyakan asli dari Australia, 

dengan beberapa dapat ditemukan di Papua Nugini dan Indonesia dan juga sampai 

Filipina. Turnbull (2000) mengatakan, Eucalyptus sp. di Australia mendominasi 

populasi hutan alam dan hutan tanaman yang  melingkupi sekitar 124 juta hektar. 

Hutan tanaman Eucalyptus sp. diluar Australia diestimasikan akan mencapai 20  

juta hektar hingga tahun 2010. Saat ini lebih dari 10 juta hektar terdapat di 

Amerika Selatan dan Asia. 

 Genus Eucalyptus dinamai oleh botani asal Perancis l'Héritier pada tahun 

1788. Karena bunga-bunga dari berbagai spesies Eucalyptus dilindungi oleh 

operculum, maka nama generiknya berasal dari bahasa Yunani kata 'eu' (baik), 

dan  'calyptos' (tertutup). Nama spesifik berasal dari kata Latin 'pellitus', yang 

berarti 'ditutupi dengan kulit', yang mungkin mengacu pada epidermis daun dan  

deskripsi jenis mengacu pada cukup tebal yang menutupinya (Daryono dkk., 

2012). Eucalyptus pellita memiliki nama dagang standar Australia yaitu mahoni 

merah dan juga disebut mahoni merah berbuah besar (Doran dan Turnbull, 1971). 

Taksonomi dari Eucalyptus sebagai berikut, Divisio : Spermathophyta ; Sub 

Divisio : Angiospermae ; Class : Dikotyledon ; Ordo : Myrtales ; Family : 

Myrtaceae ; Genus : Eucalyptus ; Species :  Eucalyptus pellita (Nababan, 2009) 

 E. pellita mempunyai batang bulat lurus, tidak berbanir, kurang bercabang 

dan tingginya dapat mencapai lebih dari 47 m dengan diameter 2 m. Kayu 

gubalnya berwarna coklat kemerah-merahan sampai coklat merah, mudah dibelah, 

sedikit bergetah, kulitnya sangat kuat dan sedikit berserat. Tajuk tanaman 

menyerupai kerucut sampai lonjong. Pada waktu muda tanaman mempunyai daun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Nugini
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
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majemuk ganda dan setelah dewasa muncul daun semu tunggal. Lebar daun 

bagian tengah antara 4  -  10 cm dengan panjang antara 10  -  26 cm (FAO, 1979). 

 Adinugraha (2007) menyatakan bahwa Eucalyptus pellita adalah salah 

satu jenis yang dikembangkan untuk HTI karena sifatnya yang mudah 

menyesuaikan diri dan kayunya dapat digunakan untuk bahan pulp. Jenis ini 

merupakan salah satu spesies endemik  Indonesia yang tumbuh di Papua sampai 

dengan ketinggian di atas 800 m dpl  dengan curah hujan 900 mm - 2.100 

mm/tahun dan iklim kering yang jelas. Doran dan Turnbull (1997) menambahkan 

bahwa suhu maksimum rata-rata bulan terpanas di kisaran 24 – 34 °C dengan 

minimum rata-rata bulan terdingin sekitar 4 – 19 °C.  

 Seiring dengan meluasnya penanaman Eucalyptus sp. diluar habitat  

alaminya, diikuti dengan  meningkatnya kejadian serangan  hama dan penyakit. 

Hama dan penyakit dari habitat alaminya tidak sengaja terbawa dan berkembang 

di habitat baru. Selain itu, hama dan penyakit  lokal yang sebelumnya tidak 

menyerang Eucalyptus sp. dan yang menyerang tanaman sejenis dengan 

Eucalyptus sp.  (Wingfield, 2008). 

 Old et al. (2003) mengemukakan beberapa penyakit penting yang sering 

menyerang tanaman  Eucalyptus sp. antara lain Jamur embun hitam (black 

mildew), Jamur hitam (Shoot blight), Foliar spot, Penyakit daun  Mycosphaerella 

sp., kanker Cryphonectria, kanker Coniothyrium, penyakit merah muda, penyakit 

kanker batang, layu bakteri, akar berkayu dan batang membusuk. Pada tingkat 

pembibitan ada beberapa penyakit yang menyerang tanaman yaitu  Damping-off, 

hawar jaringan dan embun tepung. 

2.2. Bakteri Ralstonia sp. 

 Bakteri adalah sekelompok makhluk kecil yang berukuran mikroskopis 

dan tidak memiliki selubung inti sel. Bakteri memiliki peran penting dalam dunia 

pertanian. Sebagian besar bakter tanah berperab membantu menjaga kesuburan 

tanah. Namun banyak pula bakteri yang hidup parasit pada tanaman sehingga 

menggangu pengangkutan air, proses fotosintesis, pengangkutan zat makanan. 

Hampir semua bakteri patogen berbentuk batang (Dewi, 2008) 

 Sebagian besar bakteri patogen bersifat parasit. Artinya, bakteri tersebut 

membutuhkan inang untuk melangsungkan pertumbuhannya. Salah satu contoh 
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bakteri yang menyebabkan penyakit adalah Ralstonia solanacearum (Dewi, 

2008). Ralstonia solanacearum menyebabkan penyakit layu bakteri (Rimbawanto 

dkk., 2014). Bakteri ini memiliki sinonim nama Pseudomonas solanacearum, 

Xanthomonas solanacearum, Bacterium solanacearum dan Phytomonas 

solanacearum (Pracaya, 1997). Berdasarkan urutan 16S rRNA, nilai DNA – 

DNA, lipid seluler dan komposisi asam lemak dan sifat – sifat fenotipiknya 

Yabuchi et al. pada tahun 1992 memindahkan sebagian dari marga Pseudomonas 

ke dalam marga baru Burkholederia, sehingga nama Pseudomonas solanacearum 

menjadi Burkhoderia solanacearum. Selanjutnya berdasarkan analisis filogeni 

urutan nukleutiida 16S rDNA dan hibridisasi rRNA – rDNA Burkhoderia 

solanacearum diubah menjadi Ralstonia solanacearum (oleh Yabuchi et al., 1995 

dan Semangun, 2008). 

 Bakteri Ralstonia solanacearum  berbentuk batang dengan ukuran 1.5 x 

1.5 µm, tidak berspora, tidak berkapsul, bergerak dengan satu flagel (bulu 

cambuk) yang terdapat di ujung, hidup pada lingkungan yang banyak O2 (aerob) 

dan gram negatif. Di atas medium agar bakteri ini membentuk koloni yang keruh. 

Bakteri berkembang dengan baik pada suhu 30 – 35 ºC dan pH 6.7. Bakteri ini 

adalah suatu jenis spesies yang kompleks, mempunyai banyak strain yang berbeda 

– beda dalam patogenisitas, sifat kimia, reaksi serologi, dan kepekaannya terhadap 

bakteriofage (Semangun, 2006) 

 Penyakit layu bakteri disebut juga penyakit layu pembuluh (Rukmana, 

1997). Selain itu, disebut juga penyakit lendir, penyakit liyer, penyakit lengger 

dan penyakit kelenger (Pracaya, 1997). Dewi (2008) mengatakan bahwa 

penyebaran penyakit ini melalui bibit, tanah, air irigasi, alat pertanian atau 

serangga vektor. Rukmana (1997) mengemukakan bahwa penyebaran dapat juga 

melalui biji, manusia dan nematoda. Bila temperatur tinggi (35 – 37 ºC) dan 

kelembabannya cukup tinggi (RH 80%) bakteri akan cepat berkembang dan 

menginfeksi tanaman. 

 Old et al. (2003) melaporkan bahwa layu bakteri pada Eucalyptus 

ditemukan di  Brazil, Indonesia, China, Taiwan, Thailand, Vietnam, Afrika 

Selatan, Uganda dan Australia. Layu bakteri pertama kali dilaporkan di Indonesia 

pada tahun 1864, dimana hal ini menyebabkan kerusakan tembakau. Penyakit ini 
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tidak menimbulkan kekhawatiran besar sampai tahun 1880, ketika penanaman 

tembakau diintensifkan di Sumatera Utara. Setelah itu, telah menjadi masalah 

patologis utama di wilayah Deli, tembakau sebelumnya tumbuh di daerah yang 

paling strategis. Banyak petani tembakau mengalami kerugian besar, tidak hanya 

karena penurunan hasil tembakau, tetapi karena itu sering sehingga perlu untuk 

meninggalkan sebagin besar persemaian tembakau. Misalnya, pada tahun 1931 

sekitar 11% dari persemaian tembakau pada 65 perkebunan di wilayah Deli 

(Sumatera Utara) dibuang, dan beberapa tahun setelahnya sekitar 50000 

persemaian tembakau dibajak setiap tahunnya karena layu bakteri. Penyakit ini 

juga telah diidentifikasi sebagai faktor penghambat utama pada produksi 

tembakau di Jawa (Machmud, 1985). 

 Penyakit layu karena Bakteri R. solanacearum dapat menyerang 

Eucalyptus clones pada berbagai phase, mulai dari phase stoolplants 

(motherplants), cutting atau bibit sampai ke tanaman yang sudah ada di lapangan. 

Dilaporkan di Bahia - Brazil, telah mengalami kerusakan selama bulan April – 

September 2005 dan menghanguskan lebih kurang 19 juta tanaman di Nursery 

dengan berbagai tahap mulai stoolplants sampai bibit siap tanam dan kerugian 

langsung ditaksir sebesar US$ 2.7 juta (sekitar Rp. 24.3 milyar - pada kurs 1 

US$=Rp.9.000). Di Indonesia pernah dilaporkan juga bahwa pada tahun 1993 

menyerang tanaman Eucalyptus di salah satu perusahaan HTI di Sumatera bagian 

Utara, tetapi tingkat serangan dan kerugian tidak pernah dilaporkan secara resmi 

(Sipayung, 2012) 

 Layu  bakteri secara luas di daerah tropis, subtropis dan beberapa daerah 

beriklim hangat (Hayward, 1991). Kisaran inang R. solanacearum adalah sangat 

luas dan kecuali untuk Agrobacterium tumefaciens, tidak ada bakteri patogen 

tanaman lainnya menginfeksi sebanyak spesies tanaman yang berbeda seperti 

halnya R. solanacearum. Mewakili dari lebih dari 50 famili tanaman inang dan 

sekitar 300 spesies telah dilaporkan terinfeksi. Kentang, tembakau dan tomat 

adalah inang yang paling parah terkena dampak di Cina. Ras patogen ke 

eucalyptus tampaknya menjadi sama dengan yang mempengaruhi tembakau dan 

tomat (Ran, 2002). 
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 Sipayung (2012) melaporkan lebih lengkap bahwa R. solanacerum 

menyerang terutama kelompok terong-terongan (family solanaceae) seperti 

tembakau, terong, kentang, tomat, cabe, labu-labuan dan lain - lain. Selain 

menyerang family solanaceae, juga menyerang tanaman kelompok lain seperti 

pisang, jahe, kunyit, anggrek, nilam, kacang-kacangan, bawang, pepaya, 

strawberry, Geranium (sejenis tanaman hias yang terkenal di Amerika dan Eropa), 

Anthurium (tanaman hias) Eucalyptus, jati (Tectona grandis), Pinus spp., jarak 

pagar (Jatropha), ubi kayu (cassava), Araucaria, Casuarina, Azadirachta indica 

(neem). Selain menyerang tanaman pertanian dan kehutanan, penyakit ini juga 

menyerang gulma (terutama kelompok Solanaceae, Oxalis spp., Amaranthus spp., 

bayam-bayaman, Phyllanthus spp., meniran, Ageratum spp., Bidens pilosa, Sida 

spinosa, Physalis minima, Xanthium spp.) 

 Serangan bakteri ini umumnya dimulai dari akar (Rukmana, 1997). 

Bakteri dapat menginfeksi akar tembakau melalui luka – luka yang terjadi pada 

waktu pemindahan maupun langsung masuk ke bulu – bulu akar yang sangat 

muda dengan melarut dinding sel. Infeksi secara langsung terjadi jika populasi 

bakteri dalam tanah semakin tinggi (Semangun, 2006). Gejala awal dimulai 

dengan layunya daun muda atau menguningnya daun – daun tua. Gejala khas 

dapat diamati pada potongan batang yang sakit. Berkas pembuluhnya tampak 

berwrna coklat. Bila potongan pangkal batang dimasukkan ke dalam gelas bening 

berisi air jernih, beberapa menit kemudian akan keluar masa lendir (slime) 

berwarna cokat susu. Serangan yang berat dapat mengakibatkan kehilangan hasil 

antara 10% - 42%, bahkan meningkat hingga 93.1% (Rukmana, 1997).  
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Gejala serangan Ralstonia solanacearum pada tanaman Eucalyptus sp. dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 (Alfenas  et al., 2006).  

 

 

Layu dan nekrosis tulang daun Daun berguguran 
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Gambar 2.1 Gejala serangan Ralstonia solanacearum pada tanaman 

Eucalyptus sp.  
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2.3. Bakteriofage 

 Bakteriofage/fage merupakan virus yang dapat menginfeksi bakteri, 

menyebabkan bakteri lisis dan mati setelah bakteriofag berkembang biak di dalam 

bakteri inang dan keluar dari bakteri dengan jumlah yang sangat banyak (Mayer, 

2012). Sejak pertama kali  ditemukan pada awal abad 20, bakteriofage talah 

dievaluasi secar ekstensif untuk mengendalikan berbagai macam penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri, termasuk penyakit tumbuhan (Widadi dkk., 2012). 

Bakteriofage adalah virus yang menginfeksi bakteri. Mereka adalah parasit 

obligat intraseluler yang mengandalkan bakteri inang dengan tujuan untuk 

bereplikasi. Bakteriofage memiliki asam nukleat yang terletak di dalam protein 

(kapsid), yang selanjutnya dikelilingi oleh lapisan lipid. Selain kapsid (kepala), 

ekor bakteriofage (anggota dari ordo Caudovirales), memiliki ekor yang dapat 

berupa kontraktil (mis T4 fage) atau non-kontraktil (misalnya fage Ȝ). Mereka 

juga mungkin memiliki struktur tambahan seperti leher, lempeng dasar, penyutik 

dan serabut ekor, yang digunakan sebagai alat tambahan untuk melekat pada 

bakteri dan injeksi asam nukleat ke dalam sel (Bhandare, 2015)  

 

Gambar  2.2 Struktur Bakteriofage 

 Berdasarkan sifatnya dalam menginfeksi bakteri, terdapat 2 jenis 

bakteriofage yaitu litik dan lisogenik. Ciri virus bakteriofage yang dapat 

digunakan sebagai terapi adalah memiliki kapabilitas dasar sebagai litik fage, 

yaitu menginfeksi dan membunuh sel bakteri dengan melisiskan bakteri. 

Lysogenic phages merupakan jenis virus yang berintegrasi dengan asam nukleat 

bakteri terinfeksi. Pada saat ini fage tersebut belum dapat digunakan sebagai 
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terapi, karena akan mengalami fase dorman di dalam sel inang dan dapat 

menghambat bakteriofage jenis yang sama masuk serta seringkali memiliki gen 

toksik didalam genomnya. Penelitian untuk mengatasi hal tersebut sedang 

dikembangkan, sehingga diharapkan  lysogenic phages nantinya dapat digunakan 

sebagai terapi  (Matsuzaki et al., 2005) 

 Mayer (2012) mengemukakan bahwa Litik atau fage virulen adalah fage 

yang hanya dapat berkembang biak dengan bakteri dan membunuh sel dengan 

lisis pada akhir siklus hidupnya. Fage virulen memiliki tiga fase, yaitu: 

a. Fase pertama adalah fase Eclipse.  

 Selama fase ini, tidak ada infeksi partikel fage yang ditemukan baik di 

dalam atau di luar sel bakteri. Asam nukleat fage mengambil alih 

biosintesis inang untuk pemputan protein dan m-RNA fage. Ada ekspresi 

teratur dari fage mengarah pada sintesis makromolekul, seperti terlihat 

pada infeksi virus hewan, m-RNA kode untuk protein awal yang 

diperlukan untuk sintesis DNA fage dan untuk mematikan DNA inang, 

RNA dan sintesis protein. Dalam beberapa kasus protein awal sebenarnya 

menurunkan kromosom inang. Setelah DNA fage dibuat akhir m-RNA dan 

protein akhir yang dibuat. Protein akhir adalah protein struktural yang 

terdiri dari fage serta protein yang dibutuhkan untuk lisis sel bakteri. 

b. Fase Akumulasi Intraseluler 

 Dalam fase ini asam  nukleat dan struktur protein yang telah dibuat dirakit 

dan partikel fage menular dikumpulkaan di dalam sel. 

c. Fase Lisis dan Pembebasan 

 Setelah beberapa saat bakteri mulai melisiskan karena akumulasi protein 

lisis fage dan fage intraseluler dilepaskan ke dalam medium. Jumlah 

partikel dilepaskan per bakteri yang terinfeksi hingga 1.000. 
 

Fage litik dihitung dengan menggunakan pengujian plak (plaque assay). 

Plak adalah daerah bening yang dihasilkan dari lisis bakteri. Setiap plak muncul 

dari infeksi tunggal fage. Partikel menular yang menimbulkan plak yang disebut 

Plaque Forming Unit (PFU). 

  



12 
 

 Menurut Matsuzaki et al. (2005) cara kerja bakteriofage jenis  lytic phages 

yaitu mampu melisiskan sel bakteri melalui  tahapan adsorpsi dan injeksi, 

replikasi, packaging, completion, dan disrupsi sel membran. Dalam tahapan 

adsorpsi dan injeksi, bakteriofag berikatan dengan reseptor  pada permukaan sel 

bakteri yang biasanya berupa rangkaian protein atau gula. Sebagian besar 

bakteriofag bersifat spesifik terhadap reseptor tersebut, namun ada sejumlah kecil 

bakteriofag disebut dengan polyvalent phages yang memiliki potensi untuk 

menginfeksi berbagai macam spesies bakteri. Spesifisitas sel target  yang tinggi 

merupakan sebuah  keuntungan, karena bila digunakan sebagai terapi infeksi 

bakteri, fage tidak akan menyerang flora normal ataupun sel tubuh manusia. 

Setelah terjadi adesi, DNA bakteriofage diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri. 

DNA tersebut menjadi mRNA yang tugasnya membentuk bagian-bagian dari 

virus untuk proses replikasi. Setelah komponen- komponen  bakteriofag telah 

lengkap, asam nukleat hasil replikasi akan masuk ke dalam kapsid (tahap 

packaging), dan akan digabungkan dengan komponen lainnya seperti bagian leher 

dan ekor (tahap completion). Bakteriofage yang telah terbentuk secara sempurna 

akan keluar dari bakteri dengan menggunakan enzim  holin dan  endolisin, yang 

diproduksi melalui pengkodean DNA bakteriofage. Lisin berfungsi sebagai 

hidrolase peptidoglikan, sedangkan holin membentuk lubang pada membran sel, 

sehingga mempermudah lisis untuk menembus lapisan luar bakteri yang 

merupakan lapisan peptidoglikan.  
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Gambar 2.3 Siklus Litik Bakteriofage (Cale, 2009) 

 Bakteriofage baru-baru ini telah dievaluasi untuk mengendalikan sejumlah 

phytobacteria dan sekarang tersedia secara komersial untuk beberapa penyakit. 

Tantangan utama penggunaan bakteriofage dalam pertanian timbul dari 

keragaman bakteri bawaan yang menjadi sasaran, probabilitas tinggi untuk 

pengembangan daya tahan, dan daya tahan fage lemah di lingkungan tanaman. 

Pendekatan untuk pengelolaan resistensi dengan menerapkan campuran fage dan 

kisaran inang fage mutan dan, untuk meningkatkan aktivitas residual, dengan 

menggunakan formulasi pelindung, menghindari sinar matahari, dan 

memanfaatkan menyebarkan strain bakteri untuk menghasilkan khasiat yang lebih 

baik dan efektif. Penyebaran terapi fage sebagai bagian dari strategi manajemen 

penyakit terpadu, yang mencakup penggunaan kontrol genetik, kontrol budaya, 

pengendalian biologis, dan kontrol kimia, juga telah diteliti dan kemungkinan 

akan meningkat dimasa depan (Balogh et al., 2010) 
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 Azizi (2015) melaporkan bahwa tanaman pisang yang bergejala layu, 

didapatkan agen hayati yaitu bakteriofage yang diisolasi dari perakaran. 

Sementara itu Hanumanthappa (2013) mengisolasi bakteriofage dari tanaman jahe 

dan tomat yang memiliki gejala terserang Ralstonia solanacearum. Hasil yang 

didapatkan bahwa bakteriofage efektif menjadi agen biokontrol perlindungan 

tanaman. 

 Bakteriofage telah berhasil digunakan untuk mengendalikan penyakit 

bercak pada tomat baik di rumah kaca maupun di lapangan. Pengelolaan terpadu 

berbasis fage untuk penyakit bercak tomat sekarang telah secara resmi 

direkomendasikan terhadap petani tomat di Florida dan pestisida hayati berbahan 

aktif bakteriofage telah tersedia di pasaran (Momol et al., 2002; Flaherty et al., 

2000). Resita dkk. (2014) melaporkan bahwa penggunaan bakteriofage sebagai 

agen pengendali hayati yang dapat mengendalikan penyakit hawar bakteri pada 

tanaman kedelai.  

 Selain digunakan sebagai agen pengendali hayati Mahoney et al. (2010) 

mengemukakan  bahwa kemampuan bakteriofage telah lama diakui sebagai agen 

bioterapi. Penggunaan fage dari Listeriamonocytogenes untuk tujuan keamanan 

pangan memiliki dorongan dalam meningkatkan penelitian fage guna 

mengungkap  aplikasi fage dengan aktivitas terhadap patogen makanan lainnya.  

 Leverentz et al. (2001) melaporkan bahwa, fage dapat memberikan solusi 

alternatif bagi lingkungan yang aman untuk mengontrol kontaminasi bakteri dari 

suatu produk. Fage dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan 

setidaknya beberapa pendekatan saat ini digunakan dalam industri produk. Untuk 

mengurangi kontaminasi keseluruhan atau potongan buah-buahan segar dan 

sayuran dengan patogen bawaan makanan. 

 Dalam dunia medis terapi bakteriofage dan potensinya dimasa mendatang 

berpotensi maksimal apabila digunakan untuk mengatasi kasus-kasus tertentu 

seperti pada pasien dengan imunitas yang buruk, infeksi oleh bakteri yang resisten 

terhadap beberapa antibiotik dan sebagai desinfektan permukaan benda-benda 

yang berpotensi menjadi sumber infeksi di rumah sakit (Putra dan Kurniawati, 

2012). 

 


